
FORM.
I vår konfigurator kan du välja mellan 
olika bänkformer. Här väljer du även 
längd och bredd på bänken som sedan 
tillverkas enligt dina mått.

KANTER. 
Din diskbänk kan behöva olika kanter 
för att passa både smak och bänkens 
ändamål. Vi ger dig möjlighet att välja 
mellan flera olika kanttyper.

DISKLÅDA. 
Du väljer den låda eller lådkombination 
som passar dina behov bäst. Vi har ett 
brett sortiment av disklådor som enkelt 
placeras ut på bänken.

TILLVAL. 
Behöver du ett urtag för spishäll eller 
en praktisk avställningsyta? Vi har flera 
olika tillvalsalternativ till din bänk.

Använd vår bänkkunfigurator på furhoffs.se 
för att designa din bänk i fyra enkla steg: 

4.

3.

2.

1.

Designbänkar från
Furhoffs Rostfria
Ett utmärkt val för framtidens hållbara hem.

FURHOFFS ROSTFRIA

  |     0500 44 45 46     |     info@furhoffs.se     |     www.furhoffs.se     |
AB FURHOFFS ROSTFRIA

Haganders väg 2 
541 36 Skövde 



En rostfri bänk 
är ett hållbart val

Att tillverka måttanpassade diskbänkar är ett 

hantverk som kräver både skicklighet och omsorg. På 

Furhoffs Rostfria har vi tillverkat måttanpassade diskbänkar 

i rostfritt stål sedan de först börjades användas i hemmen. 

Våra medarbetare känner stor yrkesstolthet kring sitt arbete 

och de bänkar vi tillverkar. Vårt fokus är alltid kvalitet.

Furhoffs Rostfria tillverkar rostfria diskbänkar av hög 

kvalitet och med lång hållbarhet. En rostfri bänk kräver

minimalt med underhåll och är lätt att hålla ren. Det är inte för 

inte proffskockar ofta väljer rostfritt i sitt kök. Utöver det har 

bänkar från Furhoffs en stilren och tidlös design vilket gör det 

lätt att känna sig nöjd med sitt val - år efter år. 

Designbänkar 
från Furhoffs 

• Längder upp till 6 meter 

• Tjocklekar 12-120 mm 

• Flera formval
 

Möjligheter med Furhoffs designbänkar:

Att vi idag har specialiserat oss på kunddesignade disk-

bänkar gör att vi med stolthet kan erbjuda dig förstklassiga 

rostfria bänklösningar av hög kvalitet enligt din egen design.

Att du blir nöjd med din bänk är det viktigaste för oss.

Då vi ger dig möjlighet att själv designa din bänk i fyra enkla 

steg i vår konfigurator tillverkas bänken så att den passar ditt 

kök perfekt. 

Allt detta tillsammans gör en rostfri designbänk från Furhoffs 

till ett utmärkt val för framtidens hållbara hem.

• Stort utbud av disklådor

• Flera olika kantval 

• Urtag för häll och lufttrumma

På vår hemsida kan du läsa mer om våra 
designbänkar och vårt breda sortiment.
I vår konfigurator kan du även själv designa
din bänk. Besök oss på: www.furhoffs.se

Besök vår hemsida!

Välj själv vilken form, vilka kanter och tillval din bänk behöver.

På bild visas en bänk med olika kanttyper - i bakkant har bänken i J-kant och på sidan en C-kant. 



Kantval

Försäljning och kundtjänst:      0500 44 45 46     |     info@furhoffs.se     |     www.furhoffs.se

F R A M K A N T E R

G A V E L  O C H  B A K K A N T E R

För fler kanter, lådor och lådkombinationer - besök vår hemsida!

Läs mer om våra designbänkar samt se hela vårt breda sortiment av kanter, lådor och 
tillval på vår hemsida. 

Du kan även enkelt designa din egen bänk i vår bänkkonfigurator. 
www.furhoffs.se
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Disklådor

Försäljning och kundtjänst:      0500 44 45 46     |     info@furhoffs.se     |     www.furhoffs.se

För fler kanter, lådor och lådkombinationer - besök vår hemsida!

Läs mer om våra designbänkar samt se hela vårt breda sortiment av kanter, lådor och 
tillval på vår hemsida. 

Du kan även enkelt designa din egen bänk i vår bänkkonfigurator. 
www.furhoffs.se

E N K E L L Å D O R
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Free
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RT-18

Design/Free

RLE-34

Design/Free

BX-50

Design/Free

XTC-30

Free

FRE-15

Design/Free

FRE-34

Design/Free

FRE-52

Design/Free
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